
 
 

 

 

            STRZEPCZ - LASKI – PRUDNIK – WROCŁAW – GNIEZNO - STRZEPCZ 

 

18 – 21 PAŹDZIERNIK 2021 

 
PARAFIA ŚW. MARII MAGDALENY STRZEPCZ 

Opieka duchowa KS. PROBOSZCZ ANDRZEJ KMIECIK  

 
 

 

Dzień I 

poniedziałek 

18.10.2021 

 

Zbiórka uczestników pielgrzymki przy parafii Św. MARII MAGDALENY w 
STRZEPCZU o godz. 6:00. Przejazd do Lasek pod Warszawą (385 km ). Spotkanie 
z kustoszem, zapoznanie z historią Lasek i działalnością Towarzystwa Opieki nad 
Ociemniałymi. Msza św. o godz. 12:00. Dalsza podróż do Prudnika (370 km). 
Obiadokolacja w Hanna Cafe w Prudniku. Zakwaterowanie w Domu Dąbrówka. 
Nocleg. 

Dzień II 

wtorek 

19.10.2021 

 

Śniadanie. Przejazd do pięknego klasztoru oo. Franciszkanów położonego w 
prudnickim lesie – miejsce internowania prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Msza św. w sanktuarium św. Józefa o godz. 9:00. Po Mszy św. spotkanie z 
miejscowym przewodnikiem : zwiedzanie klasztoru, a następnie najciekawszych 
miejsc i zabytków Prudnika. Czas wolny. Przejazd do Wrocławia (115 km). 
Zakwaterowanie w hotelu Polonia w centrum Wrocławia. Spacer po 
wrocławskiej starówce, a po nim obiadokolacja w restauracji  hotelowej Galicja. 
Nocleg. 

Dzień III 

środa 

20.10.2021 

 

Śniadanie, a po nim spotkanie z miejscowym przewodnikiem i zwiedzanie 
miasta. Muzeum Panorama Racławicka ze słynnym obrazem ogromnych 

rozmiarów upamiętniający zwycięską bitwę pod Racławicami , następnie Ostrów 
Tumski, Uniwersytet, Jatki, kamieniczki Jaś i Małgosia, Rynek - pod Pręgieżem. 
Czas wolny (możliwość krótkiego odpoczynku w hotelu). Po przerwie wizyta w 
Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis”- jedyny obiekt tego typu w 
Polsce. Dalsze zwiedzanie: Opera, Forum Muzyki, Dzielnica Żydowska, Rynek. 
Obiadokolacja o godz. 18:00 w restauracji Kurna Chata, a po kolacji rejs 
statkiem o godz. 19:30 z zakończeniem na Przystani Kardynalskiej (zależnie od 
pogody). Po rejsie pokaz Multimedialnej Fontanny Wrocławskiej. Powrót do 
hotelu na nocleg. 

Dzień IV 

czwartek 

21.10.2021 

 

Śniadanie. Przejazd do Gniezna pierwszej stolicy naszego kraju (235 km). 

Nawiedzenie Katedry – Kościoła Prymasów Polski. Zwiedzanie Katedry i jej 

podziemi z przewodnikiem. Czas wolny na starówce gnieźnieńskiej, a dla 

chętnych wizyta na tarasie widokowym katedry. Przejazd do Strzepcza (380 

km) Zakończenie pielgrzymki. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Internowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski


 

 

CENA: 850,00 zł od osoby 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA: 

 

 przejazd autokarem turystycznym zgodnie z programem pielgrzymki, 

 noclegi w pokojach 2-osobowych z WC i łazienką,  

 śniadania, 

 obiadokolacje, 

 opieka pilota na trasie pielgrzymki, 

 przewodnicy miejscowi zgodnie z programem. 

 

 

 

                     

CENA NIE ZAWIERA: 

 

 biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (cenę podamy na ostatnim spotkaniu) 

 indywidualnego nagłośnienia, 

 napojów do obiadokolacji. 

 

 

UWAGI: 

 

 zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów, 

 organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego, 

 zmieniających się zabiegów  i procedur obostrzeń związanych z obwiązującą pandemią. 

 

 

WAŻNE DLA PRAGNĄCYCH WYJECHAĆ: 

 

 zapisy do 26.09. tel. 58 676 82 20 lub osobiste w biurze parafialnym. 

 przy zapisie otrzymuje się deklarację  

 wypełnioną deklarację wraz z przedpłatą minimum 200 zł. należy przekazać do 26.09. 

(deklarację wraz z przedpłatą wkładamy do podpisanej koperty) 

 jeżeli liczb uczestników będzie minimum 40 osób, ostatnie spotkanie przed wyjazdem 

10.10. - niedziela po Mszy św. o godz. 12
00

. 


